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Mevrouw Katrien van Mullem  
(80 jaar) woont sinds negen jaar  
in een appartement in onze wijk. 

 

Daarvoor woonde deze kloeke dame 
op een boerderij in Stompwijk.  
Toen haar man overleed, adviseerde 
haar huisarts om naar een sport-
school te gaan.  
Niet alleen om meer te bewegen, 
maar ook om onder de mensen te zijn. 

Een sportschool leek de 80-jarige 
in eerste instantie geen goed idee.  
Bij een sportschool denkt men veelal 
immers aan gespierde, jonge mensen 
in strakke pakjes. 

Niets bleek minder waar. Het was 
een gouden greep. Niet alleen voelt 
mevrouw zich veel fitter, ze ontmoet 
ook mensen van alle leeftijden. 

Iedere woensdag-
ochtend om half 

11 traint mevrouw 
Van Mullem met 
de heer Martin van 
Noppen (79 jaar), 
eveneens een wijk-
bewoner, bij sport-

school Green Fit op 
sportpark DuiveSteyn. 

De heer Van Noppen 
lijdt aan Parkinson, 

maar laat zich daardoor niet weer-
houden. Met de scootmobiel rijdt hij 
tot de voordeur, alwaar hij zich ver-
der met behulp van een stok voort-
beweegt. 

Eigenaar en tevens fysiotherapeut 
Maarten Groeneveld stelde een circuit 
op maat samen voor het oudere trai-
ningskoppel. Zij starten met fietsen 
om, na diverse fitnessapparaten af-
gewerkt te hebben, samen te eindigen 
op het roeiapparaat. 

’Green Fit is laagdrempelig voor 
iedereen die op gezonde en sportieve 
wijze aan de conditie wil werken.’ 

Aldus de vooraf door mij geraad-
pleegde site: www.green-fit.nl/. 

Dat blijkt dus te kloppen!

 Sanja Duijvestijn 

... het grote belang van 
regelmatige lichamelijke 
inspanning
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www.drukkerijexcelsior.nl

Excelsior
Drukkeri j

Theems 6 (Forepark)
2491 BP  Den Haag

Postbus 14
2260 AA  Leidschendam 

•

•

•

•

Telefoon  070 - 327 01 94
Telefax 070 - 320 46 96

info@drukkerijexcelsior.nl
www.drukkerijexcelsior.nl

•  Drukwerk: van visitekaartje tot reclamefolder en van briefhoofd   
 tot complete huisstijl, van zwart-wit tot full-colour

•  Familiedrukwerk: Geboorte-, huwelijks- en jubileumkaarten
 (Ook uitwerken van uw eigen ontwerp is mogelijk)

•  Print- en copy service in zwart-wit of kleur

•  Geprinte of gedrukte verenigings- en of wijkbladen

Zoekt u een drukker bij u in de buurt? Bel ons of neem eens een 
kijkje op onze website.

Ledenvergadering  
woensdag 18 april 2012
Velen van u hebben in 2011 weer 

hun bijdrage gegeven aan onze ver-
eniging, waarvoor onze dank. 

Als u wilt weten wat wij met die 
bijdrage hebben gedaan en nog hopen 
te gaan doen, komt u dan op woens-
dagavond 18 april naar de jaarlijkse 
ledenvergadering, die wordt gehouden 
in ons wijkgebouw De Boot. 

Naast het algemene reilen en zeilen 
van onze vereniging komen eveneens 
de financiën ruim aan bod.  
Ook is dit altijd een leuke gelegenheid 
om uw buurtgenoten te leren kennen.  
De vergadering begint om 20:00 uur 
en zal uiterlijk om 22:00 uur zijn 
afgelopen.

Bestuurswisselingen
Al een tijdje draait ons aspirant-

bestuurslid Marlise Hof mee in de 
bestuursvergaderingen.  
De bedoeling is dat zij als secretaris 
zal gaan fungeren, terwijl Sanja 
Duijvestijn hoofdredacteur van de 
WijkWijzer zal worden. In de praktijk 
is zij dit alweer ruim een half jaar. 

Sanja heeft aangegeven wegens 
haar drukke werkzaamheden niet meer 
alle bestuursvergaderingen te kunnen 
bijwonen en daarom hebben we 
besloten dat zij in principe twee keer 
in het jaar bij de vergaderingen aan-
wezig zal zijn.

Onze voorzitter Benno van 
Grafhorst is nu alweer bijna zeven 
jaar in functie en heeft aangegeven 
als algemeen bestuurlid te willen 
gaan functioneren. Het voorstel van 
het bestuur is om bestuurslid Ton 
van Kasteren als voorzitter in zijn 
plaats te benoemen.

Tot slot hebben wij Theo Senden 
bereid gevonden om zich kandidaat 
te stellen als bestuurslid.  
We kennen Theo al jaren als actief 
lid van het Oranjecomité en als lid 
van de Kajuit.  
Ook heeft hij in het verleden zijn stem 
laten horen in het Wijk platform,  
 

dat helaas inmiddels is wegbezuinigd 
door de gemeente. 

Wij denken dan ook dat Theo een 
uitstekende kandidaat is als het gaat 
om het onderhouden van de externe 
relaties van onze wijkvereniging.

AED in het wijkgebouw 
Bij het ter perse gaan van deze 

WijkWijzer zal er inmiddels een AED 
zijn geplaatst in het wijkgebouw. 

Dit is een Automatische Externe 
Defibrillator, die gebruikt kan worden 
bij een hartstilstand. Er hebben zich 
inmiddels 17 mensen aangemeld 
voor het volgen van een cursus hier-
omtrent in ’De Boot’;  
ook u kunt zich nog aanmelden  
(bij Marlise Hof, gegevens: zie colofon 
op de laatste pagina). 

De cursus zal worden verzorgd 
door het Rode Kruis.

Contributie 
In maart 2012 zullen we persoon-

lijke uitnodigingen voor de leden-
vergadering aan de leden versturen, 
waarin ook aandacht wordt gevraagd 
voor de jaarlijkse contributie. 

U kunt uw bijdrage (van € 15,00) 
nu alreeds storten op het ING-bank-
rekeningnummer 18 56 876  
tnv. Wijkvereniging Damsigt. 

Op die manier kan de herinnering 
in het najaar achterwege blijven.

Verhuur Wijkgebouw 
nu op website www.damsigtwijk.nl 

Sinds kort kunt u op onze website 
zien wanneer Wijkgebouw ’De Boot’ 
(Duivesteijnstraat 22) verhuurd is  
en wat de huurvoorwaarden zijn. 
Ons wijkgebouw is uitermate geschikt 
voor feesten en partijen waarvoor de 
eigen woning aan de krappe kant is. 
De soosruimte met haar barfacilitei-
ten is bijvoorbeeld al voor € 70,00 
een avond te huur. 

Niet-leden betalen € 85,00, dus  
u hebt uw contributie er in 1x uit. 

Voor verdere informatie over de 
verhuur kunt u terecht bij Georgine 
Bulterman: zie het colofon op de 
laatste bladzijde. 

Verspreiding WijkWijzer 
Wij bereiken met de 4 nummers 

van de WijkWijzer een jaaroplage 
van maar liefst ruim 8.000 stuks! 
Nieuwe bezorgers kunnen we dan 
ook best gebruiken. De opbrengst 
voor de bezorgers is € 0,05 per Wijk-
Wijzer en een bezorgwijk is gemid-
deld ongeveer 300 stuks groot.  
Dus tel uit je winst! Meld je aan  
bij Marc Nelen: T 070- 381 76 54. 

 Het WijkVerenigingsBestuur:
  Benno van Grafhorst,
  Peter van der Breggen,
  Sanja Duijvestijn,
  Ton van Kasteren,
  Marlise Hof. 

Berichten van het Bestuur

www.damsigtwijk.nl
Dé website voor en door de wijk!

Word nu lid van de Wijkvereniging!

naam     m|v

straat

pc+plaats

telefoon   e-mail

Ondergetekende verklaart de jaarlijks verschuldigde Verenigingsbijdrage  
[van  15,00 | jaar] over te maken op ING-Bank Rekening nr 1856876  
of Bank Rekening nr 887511309, ten name van Wijkvereniging Damsigt

plaats     datum 

handtekening > aub. uitknippen en opsturen naar:  
De Ledenadministratie,  
Opwijckstraat 5 · 2272 BC  Voorburg

✃

Voor u ligt de voorjaarseditie  
van de WijkWijzer.

Op het moment van typen is  
de wijk nog in sneeuw en ijs gehuld 
en is de Elfstedenkoorts nog maar net 
gezakt.

We hebben een reactie ontvangen 
van mevrouw Jeanne Rijssenbeek-
Goemans op de verkeersproblematiek 
bij het sportpark. Dank hiervoor! 

Reageren kan nog steeds. Laat ons 
weten wat u vindt. De wintereditie is 
na te lezen op www.damsigtwijk.nl.

Uit betrouwbare bron hebben wij 
vernomen dat er prominente Voor-
burgers in onze wijk wonen.  
Ook in het Leidschendamse gedeelte 
woont een politiek ’kopstuk’.  
Zij blijken met veel plezier de Wijk-
Wijzer te lezen en er reikhalzend 
naar uit te kijken. Men roemt vooral 
de diversiteit van de copy. 

Sinds enige tijd hebben wij  
de luxe van meerdere redacteuren, 
die elk hun eigen schrijfstijl hebben. 
Dit keer mochten wij zelfs externe 
copy ontvangen. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Heeft u ook wat interessants  
te melden: laat het ons weten!

Ondersteun de wijkvereniging  
en word lid! De bon tref u aan  
bij de Bestuursberichten hiernaast. 

Kleine bijdrage, groot plezier!  
Lid worden betekent, dat u het wijk-
gevoel ondersteunt.  
Zo wordt Koninginnedag bijvoorbeeld 
altijd groots gevierd in de Damsigt-
straat. Mis het niet! 

Ten slotte: heeft u altijd al willen 
leren bridgen? Laat het ons weten. 
Er zijn plannen voor bridgelessen  
in de maak.

Voor nu veel leesplezier gewenst.
Hartelijke groet,

 Sanja Duijvestijn 

Van de Redactie

www.damsigtwijk.nl
Dé website voor en door de wijk!
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Naast deze bijna fulltime job 
heeft Ed een flink aantal onbezol-
digde nevenfuncties. 

Zo is hij voorzitter van de poli-
tieke partij Gemeentebelangen,  
lid van de Kiwanis Haaglanden  
(voor de geïnteresseerde lezer: 
www.kiwanis.nl/haaglanden/), 
maakt hij deel uit van het bestuur 
van de Oranjevereniging Wilhelmina 
en van de Vlietsteden Ondernemers 
Club. En last but not least:  
Ed houdt zich eveneens bezig  
met het carnaval te Zwabberdam, 
zoals Leidschendam in carnavalstijd 
genoemd wordt. 

De trap naar boven beklimmend, 
vertelt Ed vol trots dat de vergun-
ning voor de optocht nèt een uur 
voor ons gesprek rondgekomen is.

’Elke dag sta ik om 7:00 uur op. 
Vaste prik. Eerst maak ik een ont-
bijtje klaar voor mijn vrouw Ellen. 

Als Ellen naar haar werk vertrekt, 
ben ik alweer een tijd bezig op de 
banen. In deze winterse periode is 
het nodig 's ochtends de lichten aan 
te doen, anders zie ik niets als ik 
bezig ben. (Aha, daarom brandt  
het licht zo vroeg op het tennispark.  
Op weg naar mijn werk heb ik mij 
wel eens afgevraagd of de tijds-
schakelaar verkeerd stond ingesteld 
- Sanja).

Na een welverdiend kopje koffie 
is het tijd voor de administratie, 
gevolgd door een werkbespreking 
met mijn manager. Daarna ga ik  
’de boer' op. Een lunchvergadering 
bij Gina of de Volle Maan.

Als ik rond 14:00 uur weer terug 
kom op het tennispark, is het tijd 
om de lopende zaken door te nemen. 

Met mijn team van zeven tennis-
leraren zijn we druk doende met het 
ontwikkelen van een nieuwe jeugd-
opleiding. 

16:30 uur. Tijd om de boodschap-
pen voor het avondeten te gaan doen. 
Ik ben een heuse hobbykok. 
Geregeld schuiven hier eters aan. 

Gisteren hadden wij nog een etentje 
met acht personen. Thais is favoriet.  
In Wassenaar zit ik op een kook-
club.

Drie van de zeven avonden  
zijn gevuld met vergaderingen.  

Eén avond in de week zitten 
Ellen en ik op Spaanse les.  
Een stukje algemene ontwikkeling. 
Spaans is een wereldtaal.  
Daar moet je wat mee, vind ik.  

Bovendien gaan wij graag op 
vakantie. Het is dan extra leuk om 
naar een Spaanstalig land te gaan.

Thuisgekomen relaxen wij nog 
even voor de tv. Dan is het alweer 
tijd om naar bed te gaan.’

Ed en ik babbelen nog na over 
zijn komst destijds vanuit het 
Brabantse Roosendaal naar onze 
wijk. Na een uitgebreide en strenge 
sollicitatieronde van de gemeente 
werd Ed uit 66 kandidaten gekozen 
tot beheerder van Tennispark 
Overdam. Hij heeft nooit spijt 
gehad van de verhuizing. 

Ed was betrokken bij de bouw  
van het tennispark. 

De oplevering, 19 april 1993,  
vond plaats onder het bezielend oog 
van architect Pim van der Lek. 

 
Jawel, redacteur Pim van der Lek. 
Van de wandelingen met hond Free.

 Sanja Duijvestijn 

Een dag uit het leven van… 

 Ed Klaarhamer

www.damsigtwijk.nl
Dé website voor en door de wijk!

Eén van de drukste mannen 
van Leidschendam heb ik weten te strikken voor een interview. 

Dat interview vindt plaats in de - voor Ed - hectische week 
voor het Carnavalsweekend. Enthousiast word ik verwelkomd,  

als ik bij het woonhuis van Tennispark Overdam aanbel. 
Ed is namelijk al 19 jaar de uitbater van dit tennispark.

’

’

  Ed is al 19 jaar de uitbater van Tennispark Overdam; 
naast deze bijna fulltime job heeft hij nog eens een flink aantal onbezoldigde nevenfuncties.

Te Koop aangeboden:

Ruimte voor uw Annonce

  Volgende uitgave  
 
is deze voorbehouden  
 
voor uw Annonce;  
 
vooralsnog staat er nu  
 
de onze!

Voor nadere inlichtingen over de mogelijkheden 
en de kosten van het plaatsen van een advertentie 
in de WijkWijzer kunt u zich verstaan met:

 Sanja Duijvestijn, hoofdredactrice

 T 070- 320 39 09 

 E <deduif@zonnet.nl>

Te Koop
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‹  In het bekende Forum Hadriani  
(op de plaats waar later de buiten-
plaatsen Arentsburgh en Hoekenburg 
zouden verrijzen) woonden meer dan 
duizend Romeinen (Cananefaten). 
Keizer Hadrianus liet deze markt-
plaats in de 2e eeuw transformeren 
tot een echte Romeinse stad, die als 
lokale ’hoofdstad’ functioneerde.

Eerder al, in het jaar 47 na Chr., 
had de Romeinse veldheer Corbulo 
in onze omgeving een waterweg 
laten graven, die later bekend is 
geworden onder de naam ’Gracht 
van Corbulo’. Het is een misverstand 
dat deze waterweg een voorloper is 
van de huidige Vliet. De Vliet is ver-
moedelijk pas in de 12e of 13e eeuw 
aangelegd, had een zandbodem en 
was daardoor nauwelijks geschikt 
voor intensieve scheepvaart; hij 
diende vooral als afwaterings kanaal. 

De Romeinse waterweg was wel 
bedoeld voor de scheepvaart en had 
een bodem van veen of klei. De loop 
volgde gedeeltelijk de route van al 
bestaande kreken. In de middeleeu-
wen was deze ’Gracht van Corbulo’ 
waarschijnlijk al helemaal dichtge-
slibd.

In onze wijk zijn er helaas geen 
spectaculaire vondsten uit de 
Romeinse tijd (0 — 270 na Chr.) 

gedaan. Alleen de naam Elsberg-
straat herinnert aan de Elsberg, een 
heuvel die al bij de Romeinen 
bekend was en die voor hen waar-
schijnlijk een religieuze betekenis had.

Sijtwende
Tot aan de middeleeuwen bleef  

de bewoning in Holland beperkt; 
grote delen van het landschap waren 
nog onontgonnen. Pas rond het jaar 
1000 werd er begonnen met groot-
schalige ontginningen. 

Het veen werd afgegraven  
en er kwamen ontwateringssloten, 
die de grond verdeelden in percelen.  
Het ontwateren had echter ook een 
nadeel: het veen ging inklinken. 
Daardoor daalde de bodem en 
stroom de het water van alle kanten 
toe. In de loop van de 12e eeuw 
hielp zelfs het graven van vlieten en 
weteringen niet meer afdoende. 

Een oplossing werd gevonden in 
de vorm van een ’sijtwende’ tussen 
de strandwallen: een waterkering of 
dijk in het binnenland, gemaakt van 
zand, die het lager gelegen land 
beschermde tegen overtollig water 
uit naastgelegen gebieden. 

De sijtwende bij Voorburg, die 
later onderdeel zou gaan uitmaken 
van de (veel langere) Landscheidings-
dijk, hield het water dat afkomstig 
was uit het Rijnland buiten het 
gebied van Delfland.  
Deze Landscheidingsdijk lag voor 
een deel tussen Voorburg en het 
buurtschap Veur en liep dwars door 
de huidige wijk Damsigt. Op lucht-
foto's uit 1945 is de dijk nog terug 
te zien, maar tegenwoordig is hij 
geheel uit het landschap verdwenen. 

Middeleeuwen
In de middeleeuwen  

ontstonden de eerste ridderhofsteden, 
zoals Duivesteyn.  
Bij de Veurselaan zijn er waterputten 
gevonden met daarin aardewerk uit 
de 12e t/m de 15e eeuw.  
Het is lokaal vervaardigd aardewerk, 
zoals met de hand gemaakte ’kogel-
potten’, maar ook uit Duitsland 
geïmporteerde kogelpotten die op de 
draaischijf werden gemaakt (12e en 
13e eeuw). Vanaf de 13e eeuw wer-
den de kogelpotten vervangen door 
voorwerpen van roodbakkend aarde-
werk, in allerhande vormen:  

kookpotten op drie pootjes, kannen, 
bakpannen, &z. Verder werden er 
diverse voorwerpen van steengoed 
gevonden. Dit is hardgebakken, 
waterdicht aardewerk dat uit 
Duitsland werd geïmporteerd.

Het voert nu te ver om de rijke 
geschiedenis van West- en Oost-
Duivesteyn uit de doeken te doen; 
daarover in een volgend nummer 
dus meer.

Bollen
Vanaf de 17e eeuw werden steeds 

meer gebouwen van steen gemaakt 
in plaats van hout. Hierdoor ont-
stond er grote vraag naar (metsel-)
zand. De ruimschoots aanwezige 
zandduinen werden dan ook in hoog 
tempo afgegraven. 

Op de ontstane vlakke (geest-)
grond kon nu landbouw worden 
gepleegd, wat een lucratieve bezig-
heid was geworden nu de steden 
groter werden en hun voedsel 
betrokken van het omliggende plat-
teland.  
Tussen Veur en de Vliet verschenen 
er groenteakkers, vanaf de 19e eeuw 
compleet met kassen.  
De zandige bodem was bij uitstek 
ook geschikt voor de teelt van 
bloembollen. Onze wijk Damsigt  
was in de 19e en 20e eeuw dan ook  
een echte bollenstreek. 

Toch jammer dat daar niets meer 
van over is. 

Meer weten over de geschiedenis 
van Voorburg? 

Kijk eens op de nieuwe website
<www.historischeverenigingvoor-
burg.nl>.

Marlise Hof 

Bronnen:  
 
W. de Jonge, Op weg naar Sijtwende. 
De geschiedenis en archeologie  
van een veranderend landschap  
en zijn bewoners. (2001)

Anne Jacobs ea. (red.), Archeologisch 
onderzoek in Leidschendam-Voorburg.  
Enkele hoogtepunten 1985-2010. 
(2009).

Prehistorische resten
De oudste overblijfselen die men-

selijke bewoning rond Voorburg 
aan tonen (afvalputten, grondsporen 
en aardewerk) dateren van rond 
3500 voor Chr.

Het zijn restanten van  
de zogenaamde Vlaardingencultuur,  
een cultuur op de grens van de 
Midden Steentijd en Late Steentijd. 

Het waren de eerste boeren, die 
gewassen (tarwe, gerst) verbouwden 
en wat vee hielden, maar die ook 
nog leefden van de jacht op wilde 
dieren (herten, beren, otters).  
In onze wijk zijn er bij de Veurse-
laan en in het Sijtwendegebied sporen 
gevonden (oa. vuursteen en wat 
scherven aardewerk) die erop duiden 
dat daar al vóór 2000 voor Chr. 
mensen woonden. 

Ook in de Bronstijd (2100 — 800 
voor Chr.) liepen er in de buurt al 
mensen rond, zoals vondsten bij het 
huidige Park Leeuwensteijn laten 
zien. Hier werden, behalve grond-
sporen, ook resten van een eenvou-
dige ploeg gevonden èn de oudste 
hamer van Nederland!  
Het is een hamer uit één stuk eiken-
hout (kop en steel) die dateert uit  
ca. 1400 voor Chr.

De jongste prehistorische resten 
dateren uit de Late IJzertijd (250 
voor Chr. — 0) en zijn in onze wijk 
in de vorm van enkele scherven 
aangetroffen aan de Veurselaan,  
in de buurt van de voormalige boer-
derijen West- en Oost-Duivesteyn. 

Romeinen
Dat er in de buurt ook Romeinse 

sporen zijn gevonden mag nauwe-
lijks verbazing wekken.   ›

 Plaatselijke geschiedenis: 

Eerdere bewoners van Damsigt
De plek waar wij nu wonen kent een lange bewonings-

geschiedenis. Daar waar nu Leidschendam en Voorburg liggen, 
werd tussen 3800 en 3500 voor Chr. door wind, water & zand 
een strandwal gevormd. Op zo'n zandrug verschenen duinen 
en erachter ontwikkelde zich een gebied waar zeewater kon 
verzoeten en waar later veenmoerassen ontstonden.  
Op de strandwal zelf verrezen loofbossen. 

Al met al een ideale vestigingsplaats voor de mens.

  Vermoedelijke uiterlijke voorkomen 
van de voorwereldlijke Damsigtbewoner…
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Samen met Mirjam de Jager, Mireille 
Romijn en een leidster van  
de NSO maken de kinderen een reis 
langs verre landen, maken ze kennis 
met grote kunstenaars en ontdekken 
ze wat je kunt maken met verschil-
lende (rest)materialen.
Je kunt je kind per keer aanmelden: 
graag vóór maandag 12:00 uur,  
per mail naar: kees-mireille@hetnet.nl 
of per sms naar: 06- 3 079 7 069.
De kosten zijn  3,00 per keer.

Wijzigingen in het programma   
kunnen worden nagegaan op: 
W <www.damsigtwijk.nl>

De BootWerkers:
Mirjam de Jager  M 06- 252 20 444 
Mireille Romijn  M 06- 307 97 069 

 Atelier De Boot  Programma
Alle kinderen uit de wijk tussen de 4 en 12 jaar  

kunnen iedere woensdagmiddag van 14:00 tot 15:30 uur,  
- samen met de kinderen van de NSO De Blauwe Zebra -  
komen knutselen in wijkcentrum ’De Boot’ (Duivesteijnstraat 22).

Net als je denkt dat deze winter 
geruisloos aan ons voorbij gaat,  
komt het alsnog: sneeuw & ijs!

De gehele wijk volledig gehuld  
in een pracht-winterse witte deken  
op 4 februari 2012.

 Sanja Duijvestijn 

 Winter in de wijk 

Atelier De Boot  · KnutselBijeenkomsten · 

Het programma tot de mei-vakantie is als volgt:

Woensdag 21 maart inloop-atelier

Woensdag 28 maart ’grappen’ maken

Woensdag 4 april  megagrote bloemen en insecten maken

Woensdag 11 april  abstract schilderij maken (zoals Picasso)

Woensdag 18 april slingers maken

Woensdag 25 april T-shirts beschilderen

Woensdag 2 mei  geen atelier  

i.v.m. mei-vakantie

I-Time                    
Praktijk	  voor	  counseling	  &	  coaching  
 
Tijd en ruimte voor jezelf  
 

www.itimecounseling.nl	  
	  
Te	  druk?	  Meer	  balans?	  	  Een	  meer	  effectieve	  focus?	  

Hoe	  wilt	  ú	  verder?	  	  	  
Wanneer	  u	  er	  alleen	  of	  met	  uw	  directe	  omgeving	  niet	  uit	  
komt,	  probeer	  dan	  een	  volgende	  stap.	  
	  
Onder	  professionele	  begeleiding	  	  	  

naar	  het	  realiseren	  van	  uw	  wens!	  
	  
I-‐TIME	  helpt	  u	  bij	  de	  verandering!	  
Om	  uit	  te	  vinden	  of	  de	  begeleiding	  bij	  u	  past,	  of	  er	  een	  	  
click	  is,	  of	  om	  te	  ervaren	  wat	  begeleiding	  u	  kan	  opleveren,	  
is	  de	  eerste	  sessie	  kosteloos.	  
	  
Geïnteresseerd?	  
Neem	  geheel	  vrijblijvend	  contact	  op	  met:	  
Esther	  Adriaanse;	  T:	  06	  51448868;	  	  
E:	  info@itimecounseling.nl	  
	  
Het	  leven	  is	  al	  complex	  genoeg,	  gun	  uzelf	  begeleiding!	  

juni 2012

Op zoek naar kinderopvang?
Skon kinderopvang heeft diverse locaties voor dagopvang en buitenschoolse opvang  
in Voorburg, Leidschenveen en Den Haag. 

Skon kinderopvang is een landelijke organisatie met 200 kinderverblijven en biedt opvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. 
Onder de naam ‘de blauwe’ heeft skon eigen kinderverblijven. Al deze verblijven zijn ISO/HKZ gecertificeerd.

Bezoek www.skon.nl voor uitgebreide informatie.

dagopvang en bso
harriët freezerhof 377
2492 jc den haag
tel. 070 317 90 79

de blauwe bever
dagopvang en bso
jaap hoekdreef 34
2492 js den haag
tel. 070 301 27 10

de blauwe kinkajou
bso
eendenplein 4
2492 nz den haag
tel. 070 444 50 22 

de blauwe waterhoen
dagopvang en bso
looierslaan 7
2272 bg voorburg
tel. 070 387 72 31

de blauwe zebra

onderdeel van:

Domestic Organizer

Voor kantoor en privé
www.domesticorganizer.nl

Weg met de stress!

Is het rommelig in huis, op uw werk, dus in uw hoofd?
De Domestic Organizer kan u oa. helpen met:
•	 administratie	op	orde	brengen
•	 verhuizing	organiseren
•	 ruimte	anders	indelen;	privé	plek	creëren
•	 dingen	vindbaar	opbergen
•	 organiseren	van	een	’garage	sale’	
•	 zolder,	garage,	of	(kinder)kamer	opruimen
Daarna heeft u weer tijd om die dingen te doen 
die u werkelijk leuk vindt.

U kunt, geheel vrijblijvend, contact opnemen met:
Liesbeth Starrenburg
Mauvelaan 25
2264 AJ  Leidschendam
070-3277941 / 06-29217731
liesbeth@domesticorganizer.nl

Domestic Organizer

❄❄
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Inspiratie 
In februari was ik bij een voorstel-
ling van Het Nederlands Dans theater. 
Er werd onder meer een nieuw ballet 
van een jonge Canadese choreografe 
gedanst. 
Bij een interview vooraf vertelde zij 
over haar dansstuk: waardoor ze was 
geïnspireerd, hoe ze haar ideeën had 
gerealiseerd, de inbreng van de dan-
sers, de gekozen muziek.
Het dansoptreden was prachtig en 
emotioneel. Met vloeiende bewegin-
gen was een groep mensen aan het 
proberen eenlingen terug naar de 
groep te brengen en de eenheid 
daarvan te bevestigen. Maar elke 
keer weer waren er dansers die hun 
eigen weg gingen en dit alles werd 
gedanst tegen een decor van een 
constante dwarreling van sneeuw-
vlokken.
Een totaal andere vorm van inspira-
tie las ik in de krant: twee jonge 
mannen maken allerlei breisels voor 
Pasen. Leuk! Vernieuwend en inspi-
rerend.
Breien is weer in:  
heeft u de ’ombreide’ verkeerspaal-
tjes op de Damlaan al gezien? 

Waar haalt iemand inspiratie 
vandaan?

De drang om nieuwe activiteiten te 
ondernemen, op te merken,  
te onderzoeken en vast te leggen 
(met bijvoorbeeld pen, verf, camera, 
muziekinstrument, breipennen) is bij 
ieder mens in min of meerdere mate 
aanwezig: 
- je kamer/huis met voorwerpen, 
kleuraccenten of een andere opstel-
ling van de meubels een nieuwe 
’look’ geven,
- een stuk van je tuin plantklaar 
maken voor de aanleg van een krui-
dentuin,
- een leuke collage maken  
van al die vakantiefoto's. 

Je kunt op zoveel manieren  
vernieuwend en creatief bezig zijn.

Inspiratie en talent
In december vertelde Kajuitlid Sietie 
Fresco (zie foto) op één van de soos-
avonden over haar schilderijen: hoe 
kwamen ze tot stand, waarom deze 
onderwerpen, materiaalgebruik. 
 De toehoorders waren onder de 
indruk en enthousiast!

Nog even verder terugblikken
Nog even verder terugblikken.
De tweede decemberavond was er de 
kerstviering met weer een mooi 
kerstverhaal, voorgelezen door 
Marieke, en het zingen van kerst-
liederen die ik met het keyboard 
begeleidde.  
En werkelijk, het ’Kajuitkoor’ gaat 
elk jaar beter klinken. Dit alles vond 
plaats in een zaal die rijk versierd 
was met kerststukjes - door een aan-
tal aanwezigen gemaakt - en kaar-
sen, veel takken groen, en daarbij 
voegde zich de geur van glühwein.

Op de nieuwjaarsreceptie, een geza-
menlijke activiteit van de wijkver-
eniging Damsigt en De Kajuit, waren 
bijna uitsluitend (veel) Kajuitleden 
aanwezig; jammer dat alle moeite 
die het wijkbestuur had gedaan, door 
hun leden in Damsigt persoonlijk per 
brief uit te nodigen, niet meer res-
pons gaf. De gezellige avond met 
alle goede wensen over en weer, met 
de prachtige bloemen van Furore, de 
versgebakken oliebollen van Riet 
Spaas , de bruisende Kir en de heer-
lijke hapjes verdiende enthousiasme 
van nog meer mensen. 

De komende maanden zal het 
Kajuitbestuur, geïnspireerd door het 
voorjaar, de laatste periode tot de 
zomerstop invullen. Suggesties van 
leden zijn altijd welkom!

Iedereen  
een inspirerende lente toegewenst!

 Joyce Piepenbroek-v.d.Steur,  
voorzitter De Kajuit
 T 070- 387 13 11 

Sociëteit De Kajuit

Uit in De Kajuit

Sociëteit De Kajuit

 Programma van De Kajuit  
 in de komende maanden:

 2012
 in uw wijkgebouw De Boot
op de donderdagen vanaf 21:00 uur
 29 maart
 12 en 26 april
 10 en 24 mei &z.

Noteer deze data alvast in uw agenda!

Voor de volgende Kajuit-avonden  
zal de programmering op de website 
bekend gemaakt worden.

Libreg  Accountancy
  Opwijckstraat 5
  2272 BC  Voorburg
  T 070- 387 04 25

Onze dienstverlening bestaat uit:

•	 Verwerken	van	administraties
•	 	Voeren	van	salarisadministraties/	 

doen van de aangiften loonheffing
•	 Opstellen	van	de	jaarrekening	voor	ondernemers
•	 	Aangiften	omzetbelasting	en	inkomstenbelasting, 

successie- en schenkingsrechten
•	 	Fiscale	advisering,	voor	zowel	particulieren	 

als ondernemingen
•	 Administratieve	ondersteuning
	 Ook	op	de	werkplek	van	de	cliënt.	
  Bijvoorbeeld als er personeel  

tijdelijk moet worden vervangen.

Voor aanvullende informatie kunt u terecht op:  
  < www.libreg.nl >

[  ingelaste Mededeling  ]
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Installatiebedrijf
Slappendel 070 - 327 29 96

070 - 387 23 90

ToTaal RenovaTie • GaS-, WaTeR- en SaniTaiRe inSTallaTieS
CenTRale veRWaRMinG • KeUKenS • BaDKaMeRS

DaKWeRKen • KliMaaTBeheeRSinG

www.loodgieterslappendel.nl

www.remavoorburg.nl

www.loodgieterslappendel.nl

www.remavoorburg.nl

De wegprofielen in het Park  
zijn royaal en een aantal huizen 
heeft een eigen oprijlaan, waardoor 
auto’s niet op straat hoeven te wor-
den geparkeerd. 

Dat draagt bij aan de positieve 
beleving van deze wijk. Je merkt dat 
ook aan de nieuwbouw ter weerszij-
den van het uit 1937 daterende Park.

Projectontwikkelaars en 
makelaars schermen veelvul-
dig met de kreet:  
’Nieuw Park Leeuwensteijn’, 
hopend dat het aanslaat  
bij een potentiële koper op 
Park Leeuwensteijn. 

Toch is er ook een nadeel 
aan deze royale opzet van de 
wijk. Dat is dat er helaas 
buurtbewoners zijn die hier-
door in de verleiding komen 

om meer dan 30 km. per uur te rijden.
Alweer heel wat jaren geleden 

heeft de gemeente bij de ontsluitin-
gen van het Park borden geplaatst, 
waarop staat aangeven dat in het 
Park een snelheidsbeperking geldt 
tot 30 km per uur. Het is dus geen 
woonerf (waar je slechts 5 tot 10 km 
per uur mag rijden), maar een woon-
wijk waar je niet 50, maar slechts  

30 km per uur mag rijden.
Bij de uitritten van onze wijk  

is duidelijk aangegeven dat men  
de dertigkilometerzone verlaat. 

Helaas moeten wij desondanks 
maar al te vaak constateren dat  
in het bijzonder buurt bewoners zich 
niet houden aan de snelheidslimiet. 

Bewust heeft onze stichting 
in dertijd niet voor verkeersdrempels 
gekozen om handhaving van de 
snelheidsbeperking af te dwingen.

De Stichting Damsigt - Park 
Leeuwensteijn doet hierbij een vrien-
delijk verzoek aan alle bewoners en 
bezoekers van ons Park om vooral 
de snelheidsbeperking die hier geldt 
in acht te nemen.

H.J.E. Muller, secretaris Stichting 
Damsigt - Park Leeuwensteijn 

Sinds april 2001 woont Liesbeth 
samen met haar man Theo in de 
Verzetsheldenwijk. Dochter Lotte is 
inmiddels 6 jaar, zoon Hidde 4 jaar. 
Beide kinderen gaan naar de Maria 
Bernadetteschool.  
Als er hulp wordt gevraagd op de 
basisschool, helpt Liesbeth graag mee.

Het liefst maakt Liesbeth reizen 
buiten Europa echter door de school-
vakanties blijven de vakanties nu 
wat dichter bij huis. 

Op Koninginnedag is het gezin 
altijd in hun eigen buurtje te vinden: 
die dag willen ze niet missen!

Liesbeth heeft de toeristische 
opleiding MTRO gedaan. 

Vervolgens is ze naar Londen  
vertrokken. Aanvankelijk voor haar 
stage, maar uiteindelijk bleef ze er 
nog een aantal jaar wonen om in  
de reiswereld te werken. 

In 1999 kwam Liesbeth terug  
naar Nederland en ging verder in  
het toerisme bij de ANWB, ATP en 
het Nederlands Bureau voor Toerisme. 

Sinds 2010 werkt Liesbeth bij de 
overheid. De reiswereld bleef echter 
kriebelen en nu haar kinderen de 
schoolgaande leeftijd hebben bereikt, 

heeft ze besloten om de draad weer 
op te pakken. 

Liesbeth werkt vanuit huis. 
Mensen kunnen haar bereiken via 
mail of telefoon, en indien gewenst 
komt ze ook bij de klanten thuis. 

Ze is aangesloten bij Personal 
Touch Travel en hierdoor aangeslo-
ten bij ANVR en SGR. Dat biedt dus 
zekerheid. 

Ze geeft de ’personal touch’  
door bij haar klanten thuis te komen 
en voor hen één vast contactpersoon 
te zijn. Er zijn geen vaste openings-
tijden: Liesbeth is ook in de avond 
bereikbaar.  
Ze helpt haar klanten graag met het 
zoeken naar een vakantie op maat. 
Vooral tevreden klanten, dat is waar 
zij het voor doet. 

Online boeken kan via de website: 
www.personaltouchtravel.nl/liesbeth-
geelen. 

 Het ’thuiskomengevoel’

 ZZP’-er in de wijk
In onze wijk bevinden zich behoorlijk veel ZZP’-ers 

(Zelfstandigen Zonder Personeel). In deze nieuwe rubriek 
willen we regelmatig de aandacht vestigen op een buurt-
bewoner die ZZP’-er is. Deze keer maken we kennis met 
Liesbeth Geelen, al ruim 10 jaar woonachtig in de wijk. 

Heeft u dat ook?  
U rijdt tussen de leeuwtjes door de voormalige oprijlaan  
van één van de buitens van prinses Marianne in, en voelt 
zich meteen thuis. 

Toen wij 32 jaar geleden ons huis in Park Leeuwensteijn 
kochten, overkwam ons dit gevoel en tot op heden is het 
nooit verdwenen.

www.personaltouchtravel.nl 

Reis boeken? 
Kies voor een Personal Touch Travel Reisadviseur

De nieuwe manier om reizen te boeken!

■  Boeken wanneer u dat uitkomt, via de telefoon, mail, of bij u thuis of op kantoor
■  Gedegen reisadviezen van een ervaren reisadviseur
■  De zekerheid van bescherming door de ANVR en SGR voorwaarden
■  U wordt geholpen door een reisadviseur die van haar vak haar onderneming heeft gemaakt

De Personal Touch Travel Reisadviseur komt, wanneer u dat wilt, op afspraak bij u thuis. 
Het contact kan ook per telefoon en/of e-mail plaatsvinden, indien u daar de voorkeur aan geeft. 
Via de professionele systemen van de reisadviseur kunnen verblijf en vervoer ter plekke worden 
geregeld. U kunt uw tijd wel beter besteden dan uren op het internet te zoeken.

Boeken via Personal Touch Travel: Snel – deskundig – makkelijk

www.personaltouchtravel.nl/liesbeth-geelen

Meer weten? 
Bel uw Personal Touch Travel reisadviseur...
Liesbeth Geelen
Tel.: 06-24750809
E-mail: liesbeth.geelen@personaltouchtravel.nl

De container voor de 
inzameling van oud-
papier > op de kruising 
Veurselaan en de 
Dr Beguin laan > open: 
09:00 tot 16:00 uur en 
van 10:00 tot 12:00 uur 
is er hulp aanwezig.

Grote dank namens de 
Scouting St. Maarten-
Hildegard Groep

 Oud   papier

 Papierinzamel ing:

za. 24 - 03
za. 14 - 04
za. 28 - 04
za. 12 - 05
za. 26 - 05
za. 09 - 06
za. 23 - 06
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Neherpark 5 

2264 ZD Leidschendam

Reserveren: 

www.brasserienl.nl 

info@brasserienl.nl 

070 3208 550

Keuken dagelijks geopend 

11.00 – 21.00 uur

Zaterdag géén lunch

Brasserie NL is 7 dagen per week geopend. U kunt hier terecht 

voor een zakelijk gesprek en een lichte lunch, maar ook in 

privésferen of zelfs met het hele gezin aan een gezellig grote 

tafel. In uw eigen sfeer uw feest vieren of besloten dineren ook 

dat behoort tot onze mogelijkheden. 

Uiteraard dit alles omlijst met de toegankelijk culinaire 

gerechten van topkok Ruben van Dieten.

Makkelijk 
maandag 
menu
Twee gangen en koffie € 25

Zomer- èn Wintertennis
  op de prachtige buitenbanen

van Tennispark Vreugd & Rust
Voor het Zomerseizoen kunt u terecht op het gezellige park:
u kunt een vaste baan huren of een zwerfkaart aanschaffen.

Tennispark Vreugd & Rust is het gehele jaar geopend!

  Inlichtingen:  
  Tennispark Vreugd & Rust
   Oosteinde 5
   2271 EA  Voorburg

   T: 070- 386 35 27
   E: <j.lengkeek@ziggo.nl>

Het winterseizoen loopt van 25 maart 2012 t|m 6 oktober 2012
[ speeltijden > van 09:00 uur tot 23:00 uur | sluitingstijd > om 23:00 uur ]



 

Door de vele lange wandelingen 
van	de	laatste	tijd	heeft	Free	wat	
last van haar voetjes en moet ze 
van de dokter 14 dagen rust hou-
den. Dus beperk ik mijn stukje  
deze keer maar tot mijn eigen 
Johan David Zocherstraat. 

Iedere keer als ik iemand meld 
waar wij wonen, wordt er glazig 
gekeken: Huh? Wie is dat? 

En leg dat maar eens uit aan de 
pizzabezorger of `brengchinees'… 
Héél lastig dus. 

Nu dan, het onooglijke straatje 
bevindt zich tussen de achterzijde 
van het appartementencomplex  
aan de Cornelis Voorhoevelaan en 
het Damsigtkantoor, boven de N14, 
aan de Vlietkant van het Oosteinde. 
Vanaf het Oosteinde moet je plots 
over een hobbel en - zónder fietsers 
te vermoorden - dit steegje in trach-
ten te rijden; aan deze achterkant 
liggen de entrees en de ingang van 
de parkeergarage.

Nu eerst maar eens bedenken wie 
Johan David Zocher is. Er is name-
lijk een héle familie Zocher en állen 
waren zij architect, en vooral land-
schapsarchitect. Wie is dus hier door 

onze geachte gemeentelijke namen-
bedenkers bedoeld?

Johan David sr. leefde van 1763 
tot 1817 in Amsterdam en heeft in 
onze regio onder andere het park 
van Huis ten Bosch (1807) en park 
Clingendael ontworpen. 

Ik denk echter dat zijn zoon 
Johan David jr. (1791-1870) de hier 
bedoelde Zocher is. Hij assisteerde 
zijn vader bij Clingendael en werd 
beroemd door zijn beursgebouw,  
uit 1845, in Amsterdam.  
Dat verving het eerste beursgebouw 
van Hendrik de Keyser (1565-1621), 
gebouwd in 1611 en in 1837 wegens 
bouwvalligheid gesloopt.  
Daarna werd een prijsvraag uit ge-
schreven, die werd gewonnen door 
Zocher. 

Hij bouwde tussen 1841 en 1845 
een buitengewoon lelijk, classicis-
tisch beursgebouw naar de eclectische 
mode van de 19e eeuw.  
In 1903 werd dit gebouw vervangen 
door de bekende beurs van Berlage, 
door velen beschouwd als hét 
om slag punt in de Nederlandse archi-
tectuur van eclecticisme naar een 
zich bewust ontwikkelend moder-
nisme. 

In onze regio heeft Johan David jr. 
zich beziggehouden met ondermeer 
De Horsten en ons eigen park 
Vreugd en Rust (1840).  
Met zijn zoon Louis Paul ontwierp 
hij later onder andere het Vondel-
park in Amsterdam. 

 
In onze Johan David Zocherstraat  
is helaas van enig goed ontworpen 
groen geen sprake, wat dus nogal 
beledigend is voor die geniale land-
schapskunstenaar!

Nu nog wat  
over ons appartementengebouw.

Het zijn prachtige woningen  
en wij hebben het voorrecht aan  
de Vlietzijde op zes hoog te mogen 
genieten van een prachtig uitzicht 
tot aan Rotterdam. Helaas ook  
van de vele verkeersongelukken op 
het kruispunt A4-N14, en onlangs 
van een spannende achtervolging 
van een paar schurken door onze 
dappere dienders, midden in de nacht. 
Heel onderhoudend.

Een grote fout in het ontwerp  
van het overigens goed bedachte 
complex is het toegangsdek aan de 
straatzijde. Dit ligt circa twee meter 
boven straatniveau en moet bereikt 
worden via uiterst ongelukkige, 
klunzige trapjes.  
Voor ouderen, mensen met kinder-
wagens, mindervaliden en honden 
niet te doen. Het primitieve liftje 
tussen deze trapjes in werkt meestal 
niet en kan sowieso uitsluitend 
bediend worden met een huissleutel. 
Dus bezoek moet eerst met de mobiel 
ons vragen om met die sleutel naar 
beneden te komen. 

Handig als het lekker plenst!  
Ook voor fietsers is er niets geregeld. 
Hier was uiteraard een hellingbaan 
de enig juiste oplossing geweest.

Verder is alles oké, dus nu  
alleen nog een mooi groenontwerp 
dat Johan David meer recht doet! 

Reageren kan per mail: 
<pimvanderlek@kpnplanet.nl> 

Ir N.W. (Pim) van der Lek 

Één Blokje om in de Wijk
zonder mijn hond Free
Redacteur Pim van der Lek neemt u weer mee op zijn tocht 

door de Wijk met of - in dit geval - zonder zijn hond.
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Column

Jolanda laat ons meegenieten in haar leven  
met pubers, katten en man.

Knofje

We hebben het gezellig met elkaar.  
Ondanks de soms erg hoge maandlasten van de 
katten willen we ze voor geen goud meer missen. 

Toch staat op de wensenlijst van de dames  
in het gezin al heel lang een hondje bovenaan. 

Regelmatig laait de discussie op.  
Dan zoeken we argumenten waarom we het beter 
niet kunnen doen. Het helpt maar even.  
Heel even, want het blijft kriebelen. 

De enige man in huis krijgt er grijze haren van! 
Dus wordt de knoop niet doorgehakt, want  
al heeft hij het best zwaar met al die dames,  
hij heeft wel - een beetje - overwicht! 

Tot die ene zondag in oktober bij Cartouche. 

Samen met Alex en de jongste dochter  
ga ik naar een hockeywedstrijd van onze oudste 
dochter kijken. Naast ons, op de tribune, zit een 
meneer met een lief klein hondje. 

Een Boomertje, zoveel weten we inmiddels al. 
Ik kijk Isabelle aan: dat willen wij ook!  
De hele wedstrijd kijken we afwisselend naar  
het veld en - meer - naar het hondje. 

Na de wedstrijd staan we op. Luid zeg ik: 
’Isabelle, als ik met die meneer praat, knip jij  
het lijntje door.’ De man lacht. Hij begrijpt ons 
meteen en begint te vertellen over zijn viervoeter. 

Het beestje betekent veel voor hem.  
Ik knik en zeg: ’Tja, wij snappen het wel, maar 
híj - ik wijs naar Alex, die een beetje achteraf 
staat - begrijpt het niet!’

De man denkt na en zegt: ’Dan kan ik maar 
één ding adviseren.’ 

Het is even stil, we kijken hem - hoopvol - aan. 
’Ik zou zeggen: gewoon doen!’ 

Lieve meneer, dit zetje hadden we nodig!  
Sinds eind november woont Knofje bij ons.  
Een kleine, witte Maltezer, ongelooflijk lief en 
ondeugend. Hoewel ik af en toe nog wel eens 
denk ’waar zijn we aan begonnen…’, willen we 
haar echt niet meer missen. 

En ja, wéér een vrouw in huis.

Jolanda Zuydgeest 

Colofon

Bestuur · Wijkvereniging
–  Benno van Grafhorst, voorzitter
 T  070- 386 32 90
 E  <a.van.grafhorst@planet.nl>
–  Peter van der Breggen, penningmeester
 T  070- 387 60 78
 E  <peter@libreg.nl>
–  Sanja Duijvestijn, secretaris
 T  070- 320 39 09  M 06- 211 42 350
 E  <deduif@zonnet.nl>
–  Ton van Kasteren, bestuurslid
 T  070- 386 28 03  M  06- 319 39 679
 E  <van.kasteren@casema.nl>
–  Marlise Hof, aspirant secretaris
 T  070- 415 22 85
 E  <marlise@telfort.nl>

BuurtBlad · WijkWijzer
–   P. de Goede, M. Hof, P. van der Lek, J. Zuydgeest, redactie;   

M. Hof,  eindredactie
 T  070- 415 22 85  [ Tekstbureau Texturion ]
   S. Duijvestijn,  hoofdredactie
 T  070- 320 39 09  E  <deduif@zonnet.nl>
–  Ph.Th. Hubèr, vormgever [  ]
 T  070- 327 85 56  M  +31 [0] 61 070 2005
 E  <pharde@phd-is.demon.nl>

Bezigheden in De Boot

Beheer De Boot
–  Ton van Kasteren, 
 T  070- 386 28 03  M  06- 319 39 679
 E  <van.kasteren@casema.nl>

Verhuur De Boot
>  voor vergaderingen, bijeenkomsten, ontvangsten, cursussen &z.

–  Georgine Bulterman    T  386 23 30
 E  <g.bulterman@versatel.nl>

Kinderopvang Skon
>  maandag t|m vrijdag · [ 07:45 – 18:15 uur ]

–  Blauwe Zebra   T  387 72 31
 E  <deblauwezebra@skon.nl>

Peuterspeelzaal De Boot
>  maandag t|m vrijdag · [ 08:45 – 11:45 uur ]

–  Marga Schiere    T  387 07 58
 E  <pszdeboot@gmail.com>

Atelier De Boot
>  woensdag · [ 13:30 – 15:30 uur ]

–  Mirjam de Jager    T  888 96 56
 E  <mhdejager@hotmail.com>

Sociëteit De Kajuit
>  donderdag [ eens in de twee weken ] · [ 21:00 – ± 24:00 uur ]

–  Joyce Piepenbroek    T  327 43 72
 E  <j.piepenbroek@me.com>

Bridgeclub De Boot-Inn
>  dinsdag of donderdag [ wekelijks wisselend ]

–  Ria de Graaf    T  386 27 57
 E  <terdegraaf@casema.nl>

Wijkagent    T 0900- 8844
–  Jasper van Bijsterveld
 E  <jasper.van.bijsterveld@haaglanden.politie.nl>
 >  Damsigt · Kleurenbuurt · Park Leeuwenbergh

 >  Verzetsheldenkwartier

 >  Raadhuiskwartier


